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Onderwerp 

Uitbreiding Prins Willem-Alexanderschool locatie Professor van der Waalslaan. 

Beslispunten 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

1. In te stemmen met de uitbreiding van de Prins Willem-Alexanderschool locatie Professor van der  

Waalslaan met 264 m²; 

a. 161 m² om het ruimtetekort op basis van de verordening onderwijshuisvesting gemeente 

Sliedrecht 2015 op te lossen. 

b. 103 m² extra om de beperkte functionaliteit van het bestaande gebouw voor hedendaags 

onderwijs op te lossen en hiervoor op basis van artikel 31 van de verordening af te wijken van het 

voorgeschreven aantal m². 

2. In te stemmen met de uitbreiding van de Prins Willem-Alexanderschool locatie Professor van der  

Waalslaan met 324 m² kinderopvangvoorziening onder voorbehoud van bestuurlijke instemming van 

Partou Kinderopvang met de kostprijsdekkende huurprijs en onder voorbehoud van de afdekking van 

risico's op leegstand. 

3. Voor de totale uitbreiding een krediet beschikbaar te stellen van € 2.976.000, hiervoor op basis van 

artikel 31 van de verordening af te wijken van de VNG normbedragen en daarvoor bijgevoegde 

begrotingswijziging vast te stellen; 

a. € 1.376.000 voor de uitbreiding van 161 m² op basis van de verordening onderwijshuisvesting 

gemeente Sliedrecht. 

b. € 386.000 voor de uitbreiding van 103 m² voor verbetering van de functionaliteit. 

c. € 1.214.000 voor de uitbreiding van 324 m² voor kinderopvang. 

4. Het bouwheerschap voor de uitbreiding van de Prins Willem-Alexanderschool locatie Professor van 

der Waalslaan te beleggen bij de Stichting Christelijk Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht. 

Samenvatting voor de raad: 

De Prins Willem-Alexanderschool locatie Professor van der Waalslaan heeft een tekort aan ruimte voor 

onderwijs. Volgens de laatste leerlingprognose zal dit tekort minimaal de komende 20 jaar aanhouden. 

Daarom komt de school in aanmerking voor permanente uitbreiding. In het door de Raad vastgestelde 

integraal huisvestingsplan voor onderwijs uit 2019 was het oplossen van het gebrek aan ruimte op 

deze school al opgenomen als prioriteit.  De uitbreiding biedt ook een kans om kostenneutraal een 

kinderopvangvoorziening aan het schoolgebouw toe te voegen. Momenteel is deze locatie van de Prins 

Willem-Alexanderschool de enige reguliere basisschool in Sliedrecht zonder een vorm van 

kinderopvang. Tenslotte heeft het bestaande schoolgebouw uit 1965 een aantal tekortkomingen voor 

het onderwijs van deze tijd. Dit kan voor een gedeelte worden opgelost door extra functies toe te 

voegen aan de uitbreiding. Hierdoor kan het schoolgebouw als geheel langer in gebruik blijven. 

Inleiding 

De Prins Willem-Alexanderschool locatie Professor van der Waalslaan (PWA) heeft een tekort aan 

ruimte voor onderwijs. In 2018 zijn twee noodlokalen met een sanitaire unit en bergruimte op het 

schoolplein geplaatst om dit ruimtetekort tijdelijk op te lossen. De leerlingprognose uit 2021 voorspelt 

dat de school deze extra ruimte minimaal de komende 20 jaar nodig heeft. Op basis hiervan heeft de 

school recht op een permanente uitbreiding. Deze uitbreiding sluit aan bij de huisvestingsagenda uit 

het Integraal Huisvestingsplan (IHP) dat in 2019 door de Raad is vastgesteld. 

De noodzakelijke uitbreiding van de school biedt kans om een kinderopvangvoorziening aan het 

schoolgebouw toe te voegen. Dit past bij het streven van de gemeente en het onderwijs om Integrale 

Kindcentra (IKC) op te zetten. De school in kwestie is de enige reguliere basisschool in Sliedrecht 

zonder een vorm van kinderopvang. Verder biedt de uitbreiding de mogelijkheid om enkele 

tekortkomingen aan het bestaande gebouw uit 1965 op te lossen. Op basis van het IHP kan worden 

gesteld, dat zowel de functionaliteit als de flexibiliteit van het gebouw naar de hedendaagse 

onderwijsstandaard beperkt is. Deze tekortkomingen ondervangen binnen de uitbreiding komt de 



kwaliteit van het onderwijs en de toekomstbestendigheid van het schoolgebouw ten goede. Tenslotte 

zijn enkele aanpassingen aan het bestaande gebouw noodzakelijk om de uitbreiding te kunnen 

realiseren en in gebruik te kunnen nemen. Zo moet de hoofdingang verplaatst worden, waardoor de 

school op enkele plekken opnieuw ingedeeld moet worden.  

De Stichting Christelijk Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht (SCOPS) heeft in overleg met de 

gemeente en Eigenwijs Kinderopvang (recent overgenomen door Partou Kinderopvang) een ontwerp 

en kostenraming laten maken. In dit ontwerp wordt 588 m² extra ruimte gerealiseerd. Hiervan is 264 

m² bestemd voor onderwijs en 324 m² voor kinderopvang. 

Beoogd effect 

Invulling geven aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor voldoende onderwijshuisvesting en 

hierbij in aansluiting op het Integraal Huisvestingsplan 2019 en de verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs gemeente Sliedrecht 2015 (vvho) van de gemeente Sliedrecht, bij elke school 

voldoende ruimte voor kinderopvang en voorschoolse educatie te realiseren. 

Argumenten 

1.1 Met de uitbreiding van de school wordt uitvoering gegeven aan het IHP uit 2019.  

In 2019 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijshuisvesting 

vastgesteld. Het IHP is destijds gemaakt in samenwerking met het externe adviesbureau M3V. In de 

huisvestingsagenda van dit IHP was het oplossen van het ruimtetekort van de Prins 

WillemAlexanderschool locatie Professor van der Waalslaan opgenomen als prioriteit. Het voorstel 

om de school uit te breiden geeft daarmee uitvoering aan de vastgestelde huisvestingsagenda uit 

het IHP 2019. 

1.2 (a) Volgens de vvho en de leerlingprognose uit 2021 komt de school ruimte tekort.  

De school heeft een onderwijscapaciteit van 1654 m². Dit is exclusief de huidige noodlokalen op het 

schoolplein. Op teldatum 1 oktober 2021 had de school 321 leerlingen. Hier hoort een ruimtebehoefte 

bij van (5,03 x 321) + 200 = 1815 m². Het verschil tussen capaciteit en behoefte is dus 161 m². 

Volgens de vvho komt het schoolgebouw in aanmerking om met dit aantal m² permanent uitgebreid 

te worden. Deze permanente uitbreiding komt dan in de plaats van de tijdelijke uitbreiding  

(noodlokalen). De omzetting naar een permanente voorziening is nodig, omdat de leerlingprognose uit 

2021 laat zien dat het capaciteitstekort minimaal 20 jaar zal duren. 

Opgemerkt moet worden dat de vvho, hoewel het nog voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent de 

huisvestingsplicht van een gemeente, verouderd is en geactualiseerd moet worden. Hier zal de 

komende tijd aan worden gewerkt. 

1.3 (b) Met de voorgestelde uitbreiding wordt het bestaande schoolgebouw uit 1965 

toekomstbestendiger. 

Het bestaande schoolgebouw uit 1965 heeft tekortkomingen voor het bieden van hedendaags 

onderwijs. Het gebouw is ontworpen naar de onderwijsopvattingen uit die tijd, met een smalle gang 

en aan weerszijden ruime lokalen. Het moderne onderwijs vraagt om flexibele schoolgebouwen waar 

kinderen op verschillende plekken in allerlei groepsgroottes kunnen leren. In deze schoolgebouwen 

zijn multifunctionele kleinere ruimtes die geschikt zijn voor groepswerk, begeleiding op maat, 

vergaderingen of leerlingenzorg. Lokalen hebben schuifwanden en de gangen worden optimaal benut 

als speel- of werkplek. Deze ideale situatie is tegenovergesteld aan hoe het gebouw van de PWA aan 

de Professor Van der Waalslaan nu is. De school geeft aan dat het bestaande gebouw hierdoor niet 

functioneel en flexibel genoeg is om het onderwijs te kunnen bieden dat het in deze tijd zou moeten 

geven. Dit wordt onderschreven in het IHP.  

Aanpassing van het bestaande gebouw is vanwege de constructie complex en daardoor erg duur en 

levert in verhouding weinig op. Door de goede staat van onderhoud in combinatie met de hoge 

boekwaarde van het schoolgebouw is nieuwbouw nu echter geen logische optie. Het is efficiënter en 

effectiever om het bestaande gebouw toekomstbestendiger te maken door de genoemde 

tekortkomingen op te lossen binnen de uitbreiding. Daarom wordt voorgesteld om in de uitbreiding 

niet alleen de benodigde lokalen, maar ook een leerplein en multifunctionele ruimtes toe te voegen. 

De school krijgt hierdoor 264 m² uitbreiding van de onderwijscapaciteit. Dit is 103 m² meer dan de 

161 m² waar de school op basis van de vvho formeel aanspraak op kan maken. Artikel 31 van de 



vvho biedt de mogelijkheid om ten gunste van het bevoegd gezag af te wijken van de bepalingen in 

de vvho. De extra uitbreiding brengt € 386.000 meerkosten met zich mee, waarmee de jaarlijkse 

kapitaallasten €12.515 hoger liggen. 

De extra uitbreiding van 103 m² wordt gebruikt om, in lijn met wat in het IHP uit 2019 is 

geconstateerd, de tekortkomingen van het bestaande gebouw uit 1965 te compenseren. Dit wordt 

gedaan door het realiseren van een overlegruimte (21 m²), twee flexibele ruimtes (9m² en 10m²) en 

een leerplein (63 m²). Dit geeft de school mogelijkheden op het gebied van onderwijs en 

leerlingenzorg die het nu niet heeft in het bestaande gebouw. Door dit op te lossen in de uitbreiding, 

wordt waarde toegevoegd aan het schoolgebouw waarmee het hele gebouw toekomstbestendiger is 

en langer mee kan. Bovendien zal dit een kwalitatieve impuls geven aan het onderwijs op deze school.  

2.1 Het bouwen van kinderopvangruimte past bij het streven naar Integrale Kindcentra 

(IKC). 

Op basis van de onderwijsvisie van de gemeente Sliedrecht uit 2012 streven de gemeente en het 

onderwijs gezamenlijk al jaren naar de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC's). Bij recente 

nieuwbouwprojecten is zodoende specifiek ruimte gebouwd voor kinderopvang. Dit is het geval bij de 

brede school aan de Deltalaan en bij de nieuwbouwschool in Baanhoek-West. Ook maakt de IKC visie 

in Sliedrecht deel uit van het door de gemeenteraad vastgestelde IHP uit 2019. Bovendien is in de 

vvho opgenomen dat een school 90 m² onderwijsruimte vrij mag maken voor een 

kinderopvangvoorziening. De PWA school aan de Professor van der Waalslaan is momenteel de enige 

reguliere basisschool zonder een kinderopvangvoorziening. Door ruimtegebrek kon de school hier 

geen lokaal voor vrijmaken. De uitbreiding biedt kans om ook deze school te veranderen in een IKC. 

In het voorgestelde ontwerp wordt 324 m² gebouwd voor een volwaardige kinderopvangvoorziening 

met kinderopvang 0-4, peuteropvang en voor- en naschoolse opvang. 

De gemeente Sliedrecht faciliteert het gebruik van onderwijsruimte door kinderopvang en de bouw 

van kinderopvangruimte bij onderwijshuisvestingprojecten, omdat kinderopvang een cruciale partij is 

voor het behalen van gemeentelijke beleidsdoelen. Zo is de gemeente verantwoordelijk voor het 

bestrijden van onderwijs- en taalachterstanden binnen de eigen grenzen. Op de kinderopvang 0-4 en 

de peuteropvang wordt op een professionele manier gewerkt aan de ontwikkeling van taal bij jonge 

kinderen. De pedagogisch medewerkers hebben ook een signalerende rol als de taalontwikkeling van 

een kind niet goed verloopt, waardoor het kind snel geholpen kan worden door een andere instantie. 

De kinderopvang maakt op deze manier onmisbaar onderdeel uit van een taalvangnet voor het jonge 

kind. Bovendien zijn gemeenten wettelijk verplicht dat er voldoende Voorschoolse Educatie (VE) 

plekken worden aangeboden. Dit zijn plekken in de peuteropvang voor peuters die van het 

consultatiebureau een indicatie voor Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) hebben gekregen. Zij 

volgen wekelijks een voorschools aanbod van 16 uur om achterstanden in de taalontwikkeling in te 

halen. Om voldoende van dit soort plekken te realiseren, moet er vanzelfsprekend ook genoeg ruimte 

zijn voor peuteropvang. Door ruimte voor kinderopvang te faciliteren, geeft de gemeente Sliedrecht 

dus indirect invulling aan de wettelijke verantwoordelijkheid op VE gebied. 

Tegelijk heeft de gemeente geen formele verantwoordelijkheid om de bouw van kinderopvangruimte 

te faciliteren. Uiteindelijk is de kinderopvang een commerciële partij met een eigen 

verantwoordelijkheid op het gebied van huisvesting. Om die reden zal dan ook een huur bij de 

kinderopvang in rekening worden gebracht voor het gebruik van ruimte in een IKC die speciaal voor 

de kinderopvang is gerealiseerd. In aansluiting op het gemeentelijk vastgoedbeleid 2021-2028 wordt 

geen marktconforme huurprijs, maar een kostprijsdekkende huurprijs gevraagd, omdat de 

kinderopvang cruciaal is voor het behalen van gemeentelijke beleidsdoelen. Vanwege deze 

kostprijsdekkende huuropbrengsten is dit deel van de uitbreiding (324 m²) voor de gemeente 

kostenneutraal. Onder andere de kapitaallasten van deze vierkante meters zullen jaarlijks in rekening 

worden gebracht bij de kinderopvang. 

 

 2.2 De realisatie van extra ruimte voor kinderopvang verkort wachtlijsten van 

kinderopvang, peuteropvang en voorschoolse educatie in Sliedrecht. 

Een nieuwe kinderopvang locatie in Sliedrecht-Oost zal de wachtlijsten bij de lokale kinderopvang 

terugdringen. Daarnaast komt de gemeente haar wettelijke verplichting na voor het realiseren van 

voldoende VE plekken. Dit zijn plekken in de peuteropvang voor peuters die van het consultatiebureau 



een VVE indicatie hebben gekregen. Zij volgen wekelijks een voorschools aanbod van 16 uur om 

bijvoorbeeld achterstanden in de taalontwikkeling in te halen. In de praktijk blijkt dat Sliedrecht door 

ruimtegebrek momenteel niet genoeg VE plekken beschikbaar heeft om aan de vraag te kunnen 

voldoen. Sommige peuters moeten daardoor enkele maanden wachten voordat een plek voor hen vrij 

is. Een extra locatie voor peuteropvang zal bijdragen aan de oplossing van deze situatie. Hoewel de 

gemeente formeel niet verantwoordelijk is voor de realisatie van kinderopvangruimte, wordt door de 

realisatie van deze voorziening indirect wel een andere wettelijke verplichting op het gebied van VE 

nagekomen. 

3.1 De hoogte van het krediet is gebaseerd op de werkelijke kosten. 

In de opgestelde kostenraming van het schoolbestuur wordt voor een uitbreiding van 588 m² 

uitgegaan van een reële kostprijs van ruim € 2.726.000. Daarnaast zijn enkele noodzakelijke 

aanpassingen aan het bestaande schoolgebouw nodig om de uitbreiding in gebruik te kunnen nemen. 

Het gaat daarbij om de verplaatsing van de hoofdingang en de daarmee samenhangende herindeling 

van de ruimte. De kosten hiervan bedragen ruim € 250.000. Hiermee komen de totale kosten voor de 

gemeente op € 2.976.000 (€ 2.726.000 + € 250.000). Deze bedragen zijn gebaseerd op een definitief 

ontwerp en de actuele bouwprijzen. Het schoolbestuur investeert daarnaast € 70.000 eigen middelen 

in de interne verbouwing. 

Hiermee wijken we af van de toepassing van de normbedragen, zoals die zijn opgenomen in de vvho. 

Artikel 31 van de vvho biedt de mogelijkheid om ten gunste van bevoegd gezag af te wijken van 

bepalingen in de vvho. 

4.1 Het wettelijk uitgangspunt is dat het bouwheerschap wordt neergelegd bij het 

bevoegd gezag van de school. 

In de Wet op primair onderwijs artikel 103 is bepaald dat het schoolbestuur bouwheer is voor 

projecten in onderwijshuisvesting. Met het schoolbestuur kan afgesproken worden dat de gemeente 

de voorziening realiseert, maar hier is in deze situatie geen reden toe. De Stichting Christelijk 

Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht is de afgelopen jaren bij zowel nieuwbouwprojecten als 

uitbreidingen bouwheer geweest. Hierdoor zijn zij op dit gebied een ervaren partner. Bovendien is het 

ook de wens van het schoolbestuur om in de uitbreiding van de Prins Willem-Alexanderschool locatie 

Professor van der Waalslaan bouwheer te zijn. 

Kanttekeningen / Risico’s 

1.1 Het schoolbestuur heeft om meer aanpassingen aan het bestaande gebouw gevraagd 

dan aan de gemeenteraad wordt voorgesteld. 

Schoolbestuur SCOPS heeft onderzocht welke aanpassingen aan het bestaande schoolgebouw 

haalbaar zouden zijn. Uit dit onderzoek zijn diverse voorstellen gekomen die goed zouden zijn voor 

het onderwijs op de school en de toekomstbestendigheid van het bestaande gebouw. Dit gaat 

bijvoorbeeld om het leggen van een multifunctionele vloer in de speelzaal, het verplaatsen en 

multifunctioneel maken van de lerarenkamer, het plaatsen van een keukenblok en het realiseren van 

een leslokaal op de plek van de huidige lerarenkamer. Voor de school is dit het meest optimale 

scenario. Echter wordt om verschillende redenen geadviseerd om dit als gemeente niet te bekostigen. 

De taak voor het intern aanpassen van schoolgebouwen is in 2009 overgeheveld van de gemeenten 

naar de schoolbesturen. Schoolbesturen ontvangen hiervoor middelen vanuit het Rijk. Momenteel is er 

voor de gemeente op dit gebied dus geen formele taak. Voor functionele aanpassingen aan het 

schoolgebouw zijn de schoolbesturen zelf aan zet. Verder biedt de vvho geen grond om bestaande 

schoolgebouwen aan te passen. Bovendien moet de gemeente rekening houden met het 

gelijkheidsbeginsel. Als grootschalige aanpassingen aan een schoolgebouw worden bekostigd, dan 

moet dat in de toekomst ook voor andere scholen gedaan worden. Tenslotte brengen de voorstellen 

van het schoolbestuur € 750.000 extra kosten met zich mee. Het advies is daarom om, naast de 

daadwerkelijke uitbreiding, alleen noodzakelijke aanpassingen aan het schoolgebouw te financieren 

die een direct gevolg zijn van de realisatie van deze uitbreiding. 

 

 



1.2 De school heeft een dislocatie aan de Valkweg waar nieuwbouw is gepland. 

De Prins Willem-Alexanderschool heeft in Sliedrecht twee locaties. Volgens de vvho tellen deze locaties 

als één school, waardoor voor uitbreiding gekeken moet worden naar het totaal aantal leerlingen en 

het totaal aantal m² van beide locaties. Echter, binnen de locatie aan de Valkweg is momenteel 

onvoldoende ruimte om leerlingen van de Professor van der Waalslaan te huisvesten.  

2.1 Het financiële risico op leegstand van kinderopvangruimte ligt bij de gemeente. 

Er is een kans dat de kinderopvang in de toekomst besluit dat het de ruimte in de school niet meer wil 

huren. In dit geval zou de gemeente een deel dekking van de kapitaallasten verliezen. Dit scenario is 

echter onwaarschijnlijk. Het aantal kinderen in Sliedrecht neemt volgens de leerlingprognose 2021 de 

komende 10 jaar toe. Daarbij is nu al sprake van wachtlijsten voor kinderopvang, peuteropvang en 

voorschoolse educatie. Ook heeft de landelijke politiek meerdere malen gesproken over het 

(gedeeltelijk) gratis maken van kinderopvang. Dit kan op termijn een grotere toestroom naar de 

kinderopvang betekenen. Tenslotte neemt de samenwerking tussen kinderopvang en basisscholen 

steeds verder toe. Beide partijen hebben er belang bij dat kinderopvang aanwezig is in het 

schoolgebouw. Tenslotte zijn er in het scenario van leegstand alternatieve partijen te vinden waar de 

ruimte aan verhuurd zou kunnen worden. 

Om het risico op leegstand voor de gemeente weg te nemen zou de benodigde investering voor de 

realisatie van de kinderopvang bij een andere partij kunnen worden gelegd. Hiermee zou het 

eigendom van dit gebouwdeel bij een andere partij komen te liggen. Echter, omdat de gemeente 

economisch eigenaar is van het gebouw, is het niet wenselijk als een deel van het gebouw een andere 

eigenaar heeft. 

Wij zullen gebruik gaan maken van de expertise van het Waarborgfonds & Kenniscentrum 

Kinderopvang om het risico op leegstand af te dekken. Deze organisatie ondersteunt bij het verder 

professionaliseren van de sector kinderopvang en is een onafhankelijke schakel tussen bijvoorbeeld 

kinderopvang en gemeenten. 

3.1 Er is meer geld nodig dan de VNG norm voorschrijft. 

Onze vvho bepaalt dat Sliedrecht voor projecten in de onderwijshuisvesting een bedrag beschikbaar 

stelt op basis van de VNG norm. Voor een permanente uitbreiding van een bassischool met 588 m² 

staat een normbedrag van ruim € 1.730.000. Al langere tijd is er discussie over de toereikendheid van 

de VNG norm. Met de sterk gestegen bouwkosten van de afgelopen periode liggen de daadwerkelijke 

prijzen in de bouwsector aanzienlijk hoger. In de opgestelde kostenraming van het schoolbestuur 

wordt voor alleen de uitbreiding uitgegaan van een reële kostprijs van € 2.726.000 en voor de 

noodzakelijke aanpassingen aan het bestaande gebouw komt hier € 250.000 bovenop. Hiermee 

komen de totale kosten op € 2.976.000. 

Financiën 

Krediet € 

2.976.000 

Kapitaallasten € 96.500 

Dekking einde huurlasten noodlokalen € 35.000 

Dekking huur kinderopvang € 38.000 

Structurele netto last € 23.500 

    

Extra noodlokalen tijdens bouw € 30.250 

Verwijdering bestaande noodlokalen € 25.000 

Totale incidentele last € 55.250 

 

Wet- en regelgeving / Juridische zaken 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sliedrecht 2015 Wet op het primair 

onderwijs. 



Duurzaamheid 

De voorgestelde uitbreiding zal voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen. Herinrichting van het 

schoolplein is geen onderdeel van dit voorstel. Bij het nieuw op te stellen IHP zal de (groene) 

inrichting van schoolpleinen worden meegenomen. 

Inclusiviteit 

Door het toevoegen van een kinderopvangvoorziening aan deze locatie van de Prins Willem 

Alexanderschool worden extra peuterplekken voor voorschoolse educatie gecreëerd. Peuters met een 

taalachterstand maken van deze VE plekken gebruik. Het uiteindelijke doel van dit traject, dat ook 

doorloopt in groep 1 en groep 2, is dat het kind zonder taalachterstand aan groep 3 begint. Dit past 

bij de inclusieve gedachte dat elk kind gelijke kansen moet krijgen in zijn of haar ontwikkeling. Dit 

vergroot de kans dat zij later goed kunnen deelnemen aan de samenleving. 

Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit  

De uitbreiding van de Prins Willem-Alexanderschool locatie Professor van der Waalslaan wordt 

gerealiseerd in 2023. De oplevering zal naar verwachting plaatsvinden in het vierde kwartaal. 

Communicatie / Participatie 

Voorgesteld wordt om medio december een persbericht uit te sturen over het collegebesluit en 

voorstel aan de Raad om de Prins Willem-Alexanderschool locatie Professor van der Waalslaan uit te 

breiden. Hiermee worden de inwoners geïnformeerd over de plannen en uitvoeringstermijn. 

Vervolgprocedure (inspraak/publiceren) 

De vervolgstappen zullen conform artikel 13 en 14 van de vvho van de gemeente Sliedrecht 2015 

genomen worden. Er worden afspraken gemaakt met SCOPS over het bouwheerschap, het aanleveren 

van o.a. het bouwplan en de begroting, de wijze van aanbesteding en de controle op en het afleggen 

van verantwoording over het besteden van de beschikbaar te stellen middelen. De bouwheer mag de 

bouwopdracht alleen verlenen na instemming van het college op het bouwplan en de begroting. Bij de 

realisatie van de uitbreiding blijven de gemeente en Partou Kinderopvang nauw betrokken. 

Eerdere besluitvorming c.q. bronvermelding 

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sliedrecht 2015 

Onderwijsvisie gemeente Sliedrecht 2012 

 

 

 

 

 


